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 * והגז שאלון לזיהוי רגישות דוושות הברקס

 דוושת הברקס   –   חלק א 

 הנחיות 
 פי הסולם שלהן-עני על השאלות על: 

 לגמרי אני – 4 די אני; – 3 קצת אני; – 2 לא ממש אני; – 1 ממש לא אני; – 0
  לאיזה קטגוריה את משתייכת. סכמי את הניקוד שנתת לכל אחת מחמש השאלות. בהתאם לתוצאה שקבלת, בדקי 
 
 .קשה לי להתגרות מינית לפני שכל התנאים הם פיקס .1

 .כשאני מגורה מינית, גם הדבר הקטן ביותר יכול להרוס לי .2

 .אני חייבת לבטוח בפרטנר שלי באופן מוחלט כדי להיות מגורה לגמרי .3

 .לת שלי להתגרות מיניתאם אני מודאגת מהיכולת שלי להתגרות או להגיע לאורגזמה, הדבר מחבל ביכו  .4

 להיות מגורה לגמרי. עצמית בסקס, עד שקשה לי- כל כך הרבה בושה או מודעות הלפעמים אני מרגיש .5

 ( 0-6ברקס חלש ) 
וף  הגוענייני דימוי    שלךלא לדאוג מהתפקוד המיני    את נוטהלסיבות שגורמות לחוסר עוררות מינית.  ה  את לא מאוד רגיש

את   הלא נוטה להיות מוסחת ואת לא מגדיר  ךבפעילות מינית, דעת  . כשאתךמשפיעים על המיניות שללא כל כך  ך  של

סביב מיניות הוא לעצור את    לךהאתגר העיקרי ש  .ךמינית. רוב הנסיבות עשויות להיות מעוררות עבור  יתכביישנך  עצמ

 מהנשים נכנסות לקטגוריה זו.  15%-כ הדבר. לתוצאות האפשריות של להיות מודעת . מה שיכול להיות מועיל הואךעצמ

 ( 7-13ברקס בינוני ) 
היא תלוית הקשר. בסביבה בטוחה   ךמהנשים יש ברקס עם רגישות בינונית. כלומר, הפעילות של הברקס של  מרביתל

  –והתגובה שלך לסימנים מיניים    עולה, העניין בסקס  שלךיותר בקלות. אבל ברגע שרמת הסטרס    ריתתג  אתומוכרת  

 .יורדים

 ( 14-20ברקס חזק ) 
 מינית.  שמכבות אותךאת מאוד רגישה לסיבות 

   לרעה. אם יאיצו אותך או ילחצו עליך, זה מיד ישפיע עלייך  למקדמי בטיחות גבוהים כדי להיכנס לאווירה.    את זקוקה

 . ברקס חזק הוא הגורם העיקרי לבעיות בתפקוד המיני .נמצאות כאן םמהנשי 25%-כ
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 דוושת הגז   – חלק ב  

 הנחיות 
 פי הסולם שלהן-עני על השאלות על: 

 לגמרי אני – 4 די אני; – 3 קצת אני; – 2 לא ממש אני; – 1 ממש לא אני; – 0
  השאלות. בהתאם לתוצאה שקבלת, בדקי לאיזה קטגוריה את משתייכת.  מששסכמי את הניקוד שנתת לכל אחת 
 
 .פעמים רבות אפילו הריח של מישהו יכול לגרות אותי .1

שלהם או אפילו את האופן    האינטליגנציה  או   ןהכישרו משהו שממחיש את  ים  שאני רואה את בן/ ת הזוג שלי עוש .2

 .שבו הם מתקשרים עם הסובבים אותם, זה יכול לעורר אותי מינית

 .אני מתגרה כשאני עושה סקס במקום לא צפוי .3

 .כשאני חושבת על אדם מושך או כשאני מפנטזת על סקס, אני מתגרה בקלות .4

 .שינויים הורמונליים )כמו המחזור שלי( יכולים להעלות את החשק המיני שלי .5

 .אני מאד מתגרה מזה שחושקים בי .6

 ( 0-7גז חלש ) 
 . תמיני-פשוט א לגירוי יותר חזק, ואולי את הלאיתותים מיניים. יכול להיות שאת זקוק  האת לא כל כך רגיש

 ( 8-15גז בינוני ) 
את  ,  ארוטיתכרומנטית או    ךלאיתותים מיניים היא מאד תלוית הקשר. בתוך סיטואציה שמוגדרת מבחינת   ךהרגישות של

, את תבחיני בכך הרבה פחות, כך שאם  ארוטיתלא מינית או    הבאווירלהבחין בכל איתות מיני. אבל בזמן שאת    תצליחי
 . מתאימות. שבעים אחוזים מהנשים נמצאות כאןאת רוצה להנות יותר מסקס, כדאי שתצרי לעצמך סיטואציות 

 ( 16-24גז חזק ) 
רגישה מאוד לטווח רחב של גירויים מיניים. את אוהבת חידושים וגיוון וסקס עשוי להוות אצלך דרך להפחתת מתחים.  את  

מהנשים נמצאות   16%-כ  .את האפשרות להיכנס לאווירה בקצב שלהם  ךנותנים לפרטנר/ית של  לבדוק אם את  ךשווה ל
 . בקטגוריה הזו 

 צד הדבר יכול לסייע לך? כי 

-על)ברקס(, ולא רק    ךמיתון הגורמים המדכאים אות  ידי-על  עכשיו אולי יתברר לך, שביכולתך להגביר את התשוקה בחייך

ובכך  ידי הקצה  אל  מהקצה  שלך  התפיסה  את  לשנות  עשוי  זה  )גז(.  המעוררים  הגורמים  על    הגברת  לטובה  להשפיע 

 המיניות ועל חיי הסקס שלך.

 בהצלחה! 
 שלך, רוית 
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